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VERLENGING SLUITING SCHOOL? 
Maandagochtend 1 feb. a.s. staan de leerkrachten weer bij u aan de deur om nieuwe 
werkpakketten af te leveren en eventueel materialen en werk op te halen.  
Uit voorzorg zullen we werk brengen voor de 3 weken die ons nog resten tot de 
voorjaarsvakantie. Vooralsnog geldt de schoolsluiting nog één week, tot 8 feb. a.s. Mochten 
we dan weer open mogen, dan zien we de kinderen heel graag op school met al het werk en 
materiaal wat ze thuis hebben. Mocht school dicht blijven, dan werken we verder met uw kind 
op dezelfde manier als we dat gewend zijn de afgelopen weken. Zie de brief in de bijlage. 
 
HARTELIJK DANK OUDERS 

Hartelijk dank lieve ouders voor de attente berichtjes via 
SchouderCom, bemoedigende woorden aan de telefoon of  
bij de deur en iets lekkers bij de koffie. We zijn er voor de 
kinderen met liefde, we doen het graag want we zijn gek op  
ons werk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRAGENLIJST 
Afgelopen donderdag heb ik u een bericht gestuurd via Schoudercom, waarin u wordt 
gevraagd een aantal multiple choice vragen in te vullen. Deze vragen helpen de school 
inzicht te krijgen in hoe ouders staan ten opzichte van het door ons geboden onderwijs in 
deze bijzondere tijd. Het zou fijn zijn als u allen reageert. Dat kan tot woensdag 3 feb. a.s. 
Hartelijk dank dat u daarvoor even de tijd wilt nemen in deze toch al zo drukke tijd voor u. 
  
CREAOPDRACHT 
In het thuiswerk pakketje van groep 1 t/m 4 zat 2 weken geleden een opdracht voor het 
maken van een fantasiedier. De kinderen hebben prachtige dieren gemaakt. En u heeft 
foto’s daarvan gedeeld met ons. De afspraak was dat de mooiste een plekje zou krijgen in 
de nieuwsbrief. Maar we hebben ze allemaal toegevoegd, want ze zijn allemaal 
fantastisch. Zie de bijlage voor de resultaten. Dank je wel voor het sturen van de foto’s!  
Blijft u aub foto’s sturen, ook van ander werk wat thuis gemaakt wordt, van cupcakes 
maken bijvoorbeeld….. Dat zien we graag, daar genieten we van. Hartelijk dank vast. 
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BSO NIEUWS 
Wat betekent kinderparticipatie op de BSO in de praktijk? 
Dit betekent dat De Hoeksche School Kinderopvang 
kinderen betrekt bij de inrichting van de ruimtes, het 
aanschaffen van speelgoed en de organisatie van 
activiteiten.  
De pm’er (pedagogisch medewerker) laat kinderen zelf 
aan het woord, stimuleert iedereen om een mening te 
vormen en er voor uit te komen.  
Per locatie is er een poster aanwezig waar kinderen hun 
ideeën op kunnen schrijven of kunnen laten schrijven. 
Daarnaast zijn er nog meer verschillende manieren om 
kinderparticipatie vorm te geven, zoals kinder 
vergaderingen, brainstormsessies en/of het invullen van 
een vragenlijst. 
Goed kijken en luisteren naar de interesse en 
belangstelling van de kinderen is daarbij altijd het 
uitgangspunt. De pm’er geeft de kinderen de ruimte en 
draagt zorg voor de kaders. De pm’er heeft de taak de 
wereld en mogelijkheden van kinderen te verbreden en dit 
te doen door hen zelf ideeën aan te laten dragen. Als 
pm’er stel je kinderen in de gelegenheid om een stap 
verder te zetten. De kinderen geven zelf wel aan of zij er 
iets mee willen of niet. 
 

Hier weer een nieuwe foto van een klas online! 
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